




 مهلوَح نم لاحت نيرو ب لالا كى لاجتلا ني ديدعلا
 للكأ ءالؤه نم . بيجاعألاو تاباكجلا  ةقراخلا هنأ
 نع ىورُي امو رثدآ

 يعراتأ ساسألا 0

 نامو 1 ٍِش 3 دعب داق

 آب انقافآ نم سوي كِلذ ىلإ 00 . ءاوّسلأ لَعٍرايكلأ
 2 يو دعو رشا

 1918 « ةظوفحم عئبطلا قوقح ©

 اتلكنا يف عبط

 كد
 لوئهجملا سرافلا
 يلرح 55 0 :فيلأت

 توتيآ تركبور . موُْسر

 قكظُم ريبلاروتكتلا : ةّيرعلا لا هلقن

 :نورشانلا

 تاكمول دتمل كوب دربيدبإ
 ولرامه وروبفال



 َلْبَك انلفيخ ًادبَت ن» : لعب َناسْرفلا رثزآ كللآ َبَطاَخ
 «. ٍةديِدَج ٍةَرماَخُمِب ىظخَت نأ

 سلا دلما فقر دات عادم نم دق تناك ل ل 3 ا ورا هع
 هدأ عب ا

 لك ىورو « اقمتم نا

 ْنَم» : لاقو « هْنِم نوبي اللا َنيمداقلا ىلإ كيلا َرَظَن
 )ش؟ قالّمعلا 0 0ك ةارت

 «. ءالبنلا ةيشِم يِشْمَي ُهّنِ

 اهقيقْحَت لع راق َتْنأ تاَبعَو ثالث يل َقْقَحت ذأ السوم انج 50000 2 لااا ا ا و



 كَم كف « اليا اًماع كِلمالَب يف مقأ نأ يف َنآلا ْبَعْر» |
 «. مانو بَرْشَأَو

 : َلاقو « ٍرِبلُطلا ةطانيل كلل َنسِمُد
 «؟ اًضيأ ض اذان لكل ليس َكِبلَط

 : ُبيرَعلا باجأ
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 ىلإ كبيجأ رورسب»

 َدْعَب الإ نيرحألا يبغَر نغ نيك ْس

 «. يدي

 اا ل ل
 اي ّنآلا َنِم ماع

 سْقَولا يف ُهقينْكَأ نك ام ًاضيأ كِلذ» : بيرغلأ باجأق
 )2 . رضاخلا

 ٍرْضَقلَأ ةَرادإ ىلَع َفِرْثْلا « ياك ريّسلا كللآ ىعذتساف

 . تامل كر ا َلِماعُي ا « يكللأ

 رمشلاو تلينال سلا ىلإ « دب اميف © ياك ربتلا رو

 أذ ةَنْعْلا امو : اًرعاس َلاقو َنيرخاو سرهاج ريل نيراج

 نيئحابلا ىلاكأ 1 دحاو « :بلاغلا ف لإ ٍ تادْروُللأ ٍدالْوَأ

 « هير قّقحأ الآ لع ٌصرْحْأسَو . طالبلا يف ٍةَمِعاَتلَأ ٍةايَحلَ ٍِ

 مع هنأ الو . َكانُه مايك لكابو عيت ا كام ذإ

 ناموب همسأ نكد  يدّْنِع نم املا و طخ َفْوَسَف هسا فك

 «؟ امهتيوعنو ِهْبدَي ضايَي َنْوَرت الَمأ ٠ (ةقيقرلا يدبألا يأ)

 ياك ركل ةطاشفا نن نيرا ريل قال ريتا ةائسإ
 اًردَحُم ُهَمالَك تينال مَعَ . كلذ ىلع بن

3 
 «. اًميمَج انْشِهْدُت ةأجافُم باشا اذه انك همْبَحُي ْدَقَك « لعن

 اًمِم 0



 0 كلا 3
 هادم هد 1

 ًبَضْعَي ا تاءاسإلا ولم 1 دري لق ٠ يياقلأ مالكلأ هَل هجَويَو

 . اذبا

 لكل 0 ٍرمألأ ميادب يف ةوظيغُي خطك نايم ناكر

 هجحح لعق. اًمئاد م ناك نانا حا ام فارس

 املا تايزام ىف 2 .ةكراشلا هترقو

 آهن

 نيجرمتلا سَ نا نكت دكا ةراخلا ٍةمِلَكلاَو َةَفيطَلل
 عداد

 نيزرابتلأ ةكلباشت' « ل ةَسامَحِب ٠ اقاريو درا نادتم يف

 دنا مَ ناكو «وباعلا يف انبأ ؛

 . ةلانم مات تناك يتلا ٍةديدَعلا تايرابلا يف )| 0 لا
 4 ١
 تدعم 9 ||



 2 .٠ ه2 7
 كِتفاضتْسا ىلع قيل َكَرْكْشَأ نأ يل ص ! كلل يدّيَس يول اور سلا ودئاملا نايف عامتجا ٌدعْوَم لجو < ماع ّرَم

 ُش و
 ٌوْهَو ناموب ىلإ اهلك نويعلا ٍتَتْفلتَف (؟ اًلياك اًماع كِطالَب يف . اًَدَّدَجُم تولماك يف اْوَقَتلاَ

 بضاغلا يك 01 . مالو ل ني نم ا 0 ل
 : الئاق َنيِعيَتجْلا اسفل زا كلل طاح

 .ةرَرحُم انطاوْسَو مآ اندودُحَف ٠ ٍضْرم راق ص

 ا َنَع ةريثك اربغأ َكِيَذَك

 < نأ ىلإ انلافتحا ٌرخْوْبَس « .انيداعك

 ا
 1 "داق ق6 هر يدع

 سا دل ل ل لا دع

 : غلاب تْوصب' تَلاقَو « ُهَمامأ ْتَعَكَرَو « ٍكللآ ٍدَعْقَم

 «. يندعاست نأ َكِيَلإ لَسوَتأ يدّيس اي ْتْيَأ»

 «© ةدعاسلا نلت نعلم 2 نأ نما : كيل لاق

 كلف لوح رد ناسرفلا لإ رظنو اًعمَح داللا انيع تن رم
 ةعاقلا ريخآ يف لج تنص ميس وَ يف لوي اح ب نأ نب 6 38 مورو ه5

 : الئاق



 نأ يه 2 يدّيَس ا ىلوألا يّبغَر» :٠ دكئاق ايوب

 )2 اهترَماغُم يي ةديسلا ع دعاس

 ل ا ةسابل يف ناموي َناَكَد
 2 هع لرد د

 او هني تلقح تح مالك هديل تعيس نإ

 : ةمالك باتو 2 ٍراقِتحا نم ديما رهط امل باي ناموب
 يرحب تنال أ َنآْمَأ نأ 2 يديس ايا هينا يغرم هه

 ترم يتنأ ب نيح اًسراف كينماب يمسي انأَو ٠ يعم يضَْي ذأ
 «. وضرلا اذهل الخ

 0 ل اكل ١ تلال ىلا كا رثذآ كيلا ملط كر و 01

 «. رورّسب كلذ ُلَمْفَأ : َلاقَو وِدَمْقَم ني تنال ريَسلا ضمن

 5 00 امهالك ٍناَتبْعَرلأ كد : باشا كيل َلاَقَق
 : اهلؤقي ةّييضاغ ُهتطاق 5 ديلا نأ ُهَمالَك مب وساد يد

 دل يف ناسوفلا
 ب ةعاقلا ٍِتكَرتَو كلذ تَلاق 00

 ا هك تناك امتي مع م دع 7
 ثلأ افار

 12 1 تف رب ناليخي جاحد: عي انه

 . هار دق نيرِضاحلا م

 : الئاق ريفدب رجلا ٍدْذَأ يق سزوب رشا سمه

 «. ةعاقلآ جراخ 0 يذل عيبا ةريرقلا , كلك :٠ كفن

 « مِهِلوهْذَو وعيمَجْلا ة َةَشْهَد نس ىضُمَو سَ ناموب ىطَتماَو
0 

 ل ريسلا هَدْعَب ىِضَمَْو

 لأ



 لكأ تناك « ةقرتكأ ّنَح َكفِرْعأ» : لاقو د لإ ناموب تقلا

 «. ةمابشَو افلح رثزآ كِل ناسف
 اقوم ناموب ىلع ٍضَقْاَو ةحمر لاخلا ف ياك سلا َهدَسَف

 ةطحللا ف هيف تاكلا نادأو ١ كي ر2 يك ثمنا هيلع ٌرِصتنب نأ
 همر ةلئاه َةَيْرَص هقعع 2---

 ك2 2 لجدول دنع نكن 1 هنن ٠ وداوَج ٍرهَظ ' نع

 0 و

 ناموب ُهادْبَأ امل َلِهَّذَو ىرَج ام لك تليْنال ريَسلا َدَماش ْدَقَو
 رمل ام» : هَل لاق ُهْنِم براق « ٍةَراهَم ْنِم

 يقرْعَم ل يدي ا ٠ ركشلا كلم : ناموب َباَجأَك

 يسورفلا تاراهمب
 2و2 1

 ع يدّيس اي« كل لَك دج ٌةودْحَم وه

 : الئاق َّخَّرَصَو اًمِقاو ياك ريل ّبَه ٍنالُجَّرلَأ يضم نيحَو «؟ ناسْرُفلا ظْعَأ ني مَعَ نأ يل حاب يتلرانمب يِقَرَسَت نأ
0 

 ُهفَرَعأَو اذه حَبطَلأ سرافب ُقَحْلأَس ! راعلل اي 1 ل ةدكلا تاق

 نيواج ريّسلا ُهَرَدابَف « ةعاقلا َنِم اًجراخ ياك ريس م مقَدْنأَ ناو

 ثحاب َكّنأ نظن يذلا َرْبَع ُدَت ْدَفَك « اَذإ اًريَح نُكَك» :و
029 
 (. هنع

 نود « اهّلك ُهَتحِلْمَأ القمم ىَضَمَو ُهَئاَصِح ياك رّسلا َبِكَرَو

 . َوَديسلاَو ناموبي َقِحَل ام َناعْرُسَو . نيواج ريّسلآ ٍقيلْعَ ىلإ تْيتلَب نأ

 ! ْخبْطلايَص اي َتْنَأ» : الئاق باّشلأ ُهَمْصَح ياك ريّلآ رين



 او © «1 كلذ نكيلق» .: اًمحاض تليبْنال رسل باجل

 امييلك انُضامَر اًميِرُم انذاصت انداظت « را وَ هيَ امج لع

 , نالَجَرلَأ نق 0
 5 ةعان ةررالا كش

 ف هم
 َة نال ا لل

 كلذ» .: كلَحْمْمَي 5-2 تا
 : لاقو « نال ا

 ع
 لال يبْعَر يل ققحت نأ « يدّيَس اي « ّنآلا كَل لَه»

 6 يراف عشري نأ

 1 درب كِل نق: كلينال ريل تا

 َمَسَرَو قيس ناب هيك تينا ريلآ َسَمَلَو « ناموب مكر ا ذأ نم كل:
 : هَل لاقو « اًسراف

 َكلتَرَماعُم ىلإ ٍضْماَف . كَقيلَح يوتا ٍنُكيْلَو « هلل كُعِوْوتْسأ»

 ا يل ياك ريتا يعم اِحَطْصُم تولماك ىلإ انأ ُدوعَأَسَو

 اًدئاع زادتنا " هديب يل سلا مهلك ٠١ ُهَدْحَم ٍةَدْوَعلا ىلع اًردا

 . 1 قديس َءارَو ناموب ىضَم امَنْيَب ٠ تولاك ىلإ

 ككانلا سب كلمات ا ءاردلا ىلإ ةوطخ كلنا نذل ع

 ينْدِعْسيَو . ليبَقلآ اذه نم اًْيَس ْمَقَوَنَأ تنك 1 وآ» : الئاق
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0 
 ٌرضحَأْلا سرافلآو ُدَوسُألا سافل

 تال هي عام 2 ُّ 2
 : ةنوشحم تحرص تنيل يديللا ص 00 برقا ٍنيحو

 ةيركلا م ةحئار نم كفرغأ نب ؟اَم ُهلعَت يذل

 ٌرِدْتَي كلْثِم ناك كَم نأ طل ناموب ُهَبوَعْدَي يذل خيطلا يِبَم 4

 ١« َكِخَبْطَم ىلإ ْدُع ؟ يتخأ ٍةَدَعاَسُم لَ

 مجارتأ ْنَل ينأ َرْيَغ « َنيئاشت ام يلوق « تَدّيَس» : ناموب باجأو

 .٠ اًدبأ

 َكئلوأ لباقتَس اند « مَدْنَت ْنَدإ» : ةلئاق ةظاظَفِب تنيل ْتّدَرَ

 «. كتولتقَيَس كش ال َنيِذّلَأ

0 

 نأ ْنِم دب ال ناك اذا

27 
 « اهزايتجاب ٍناَمَبب اناك اهنتبات ٍيخص باخ ىلإ الّصوٍليلََدْعَبَو

 6 .يديس اي 2 ميلر دل راسا

 ريو ل 7 ني لْجَد جَرخ

 مهو 1 اهيفق « ةباغلا لعد لإ ةدسلا تكلمت ل جلا

 07 يدّيَس لع نودَتْعَي نأ



 1 3 اء 00 10 م مود ع

 «؟ مه نيآ» : خرضي وهو ع ُهَسَرَف ٌرمَهَو هفيس ناموب درج

 وحلف ىلإ اهدنا نإ ام . سّرفلآ باكرب اًكيْسُم جر ُهَمَم ىَرَجَ
 1 2 2 ا 0 0
 ْدَنَك نالّوألا نالُجّيأ ام .ولاجر ةّنالَث امُهَمَجاه ىّتَح راجشألا َنْي

 احم ىف امرأ طقس دق كلاثلا امأو © لالا يف نامرب امُهَعَرَص
 نورخآ لاجر ََنالَث ناكو .ناموب سّرْف رفاوَح ُهَتَقَحَسَو « بَرَهل

 القا ةرِجش ىلإ سراف طبر يف رخآلا ةحشسفلا فرط يف نيكِمَهنُم
 اجرا تحل امني ٠ ممراطُي ناني ا ل تدار

 * اا

 . وليس ٍةدعاسملا

 ا

 الطف لئلا ىلع « ادع كِل يأ «اذإ» :؛

 نم نأ تصفر ثيل نأ لع:
 ُهّلإ» : ءاردزاب ْتَلاَقَو « ناموب اَيَلَع سلي يّ

 َسِلجَأ انأ يب قيل الو « رثزآ ِكِكأ ٍرْضَق يف ٍخْبْطَم 'يِبص الإ سن
 « ةدئام ىلإ ناكحضَيو َنائدَحَتَي سرافلاو ناموب سّلجَف 4. ُهْعُم

 ..ىرخأ زدلام لإ فاض ةليحو ل كلج انثي

 اي « يتايَحب كَل َنيِدَم انأ» : ُسرافلآ ُهَل َلاَك ناموب داع امَدْنِعَو
100 000 

 «. كقفاكأف ةَبيرَقلا يعْلَف ىلإ يعم لاَعَت . يدّيس
 «. كلذ ىلع ٌةأفاكم ْبْلْطَأ الو « يجاو ْتْيَدَأ» : ناموب باِجَأَ 0000 ع ع 2 نع 0 20
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 تنيل اتلاق « نّيتعاس يلاَثلا مول ةحيِبص يف ُبْكَرلَأ ىغَم
 نأ لبق لَن ٠ ردا والا لا نا : امُهَدْنَب
 امو رسالا ريلافلا 2 لإ لصنا ل رث امم : نارألا تفي
 «. كم 3 كالو « واللا نم بزاجأ انه يف نيرا ص

2 
 اذإ امهذخإب .: َقَعَزَو وسأل ٍسرافلآ قاقالُمل د ناموب َجَعَم

 1 01: تعطتسا

 يذلا 5 شاش .َطَسو. 3

 ريو لع وسأل: نمرافلا خلت لمحت انأ

 1 او "عزو لم نق دامو يش
 َلَماحَتُي نأ دوسألا ه0“ رع اس سل 45 8 كم خاصا

 ب2 ةيفاس ةئاح ىلع نابكارلا َفقَوَتَو
 كاك كح لإ

 ناموب َرَظَنَو «
 ةوشم ةَْبَخ ىأر . اييرَغ ادَبْفَم ىأَققدَحُم تنيل

 اًعْرِد ىأرو . ير م حش تح ًةَبوصنمَو دولا ريرحلا نم
 يف اسورْغَم اَحْمُر ىأر َكِلذ راوج ىلإ « ميس ريشي هلم اف
 اَدوَس ِدَرَز زي ف اًسراف فأرو « ضل

 ِر 2 0 ىلإ َرطنَو 2 سرافلا مَقَر
 كيلا رطالب نم ينآلآ كلَطَب َوُمه اذهأ» : لاق ةَيِقاَسلِ ىرخألا

 «؟ رثرا

 خبطَم يف يَبَص الإ وه اف ! هلآ َحَمّس الا : تنيل ْتَباِجْأَ مام عال

 «. يتدارإ ربعي ينعَبتَي رثرا كلا

 « بيرقلا هداج ىطتُمآَو ٍرَجَحلأ ٍنَع ُدَوْسألا سافل ٌماقَق
 و

 0 يكد يق ال انك اسراف نكي نإ : َلاَقو

 أراك 22 وداع «رفقلاو ضنألا نم عنز لاك 2 اًكِحاض ٌرَجَْز هل هه هه

 افي



 « "كبر احُي ْنَ ُهَِّإ لاق ٠ نابَج ُةَنْمَط كلت : تنيل تحَرصَو
 هب تقلطناو اهَّسرَف تَبكَرَو َكِلْذ تلا ُهَتلَدْنَج َُ َكِلذ 0 256 مد هر سلم ب

 ب هذ
 هيلع ضَوَو هدارج نع ّلَّسرَي ْلَب ٠ اك ناموب لق و م

 سرافلا درر 0 ناضج بيرو .ريرب نر ارزخ تناك .اهنأل دوسألا

 ةتليقتسا ع هول ناو تنيل يديآلا ميَتَو ليل ٍسرافلأ عمم

 ءاّسلا ةّيساقلا اهظافلأب

 . كتحئار اب مَأ ال ْثِيَح ىلإ ذتبإ . خيطلا سرا اب ع كيل
 2 بج خط مظعلآ سرافلا هكِذ ل اثم لثِم تومي نأ أ ام

 يأ « َةَقرْعَلأ ّقَح « قديس اي « َنيفِرْعَت» : ِءودُبب ناموب ّدَرَ
 0 12 تسل

 ىلع َنآلأ نهرب : تّلاقَو ٌةأَجَف اهيَرَق حامج تنيل حبو

 اًراف اتأَر نأ دَْب كلذ اتلاق ٠ اراه كيب نأ وأ« لوقت م
 م هل هع 52

 9و ٍنيَرَضْحَأ اًحُمْرَو اًعْرِد ٌلِوْحَيَو ًءارضخ دز هب ل

 . اَمُهوْحَن
 نَم « قديس اي ٍكِْيَلَع ُمالَّسلا» : تيل اًطاخُم جزل َفَتَعَر ياما هم

 (؟ دوسألا سرافلأ هلا ع ِكَعَم يذل اذه

 طّقسو رع د لَن لوا مادّصلا ِفَو (! ا اَذِإ
 ساو اكيرس هيمن لع فقر ةكلو ٠ رس رع ةخألا سرا
 . اًنْعَطَو اًبْرَض ناسرافلا َكّبَتْشاَو ِهِسَرَف ْنَع ناموب ّلَجَرَتَو . ُهَقيِ





 («. تومي ْنذِإ» : مُهَجَتِب ناموب َلاَقَق

 َكُمِيْخأَسَو © تت ال» : اًلئاق ناموب فْحألا ”ريرافلا دهان
 0 جا ا
 «. ةايحلا ىدَم يناسرف نِم نوسمخو انا

 م ل
 «. َكِلْجَأ ْنِم َلَّسَوَتَ

 ادكعَو ورغم كأن األ رك ١ انبأ» : تيل تكا

 د
 ) كنس لأ ! نالت ا اهما ةلتقت ال: تَلاقَو

 ايدو وت 0 رق هع كر ماع 2

 3 ١ مث 0. رما كبلط « م 0 ناموب َلاَقف
 "م 0 وب

 « ٌرَضْحَألا سرافلا امم : : اًلئاق ا رّصْخَألآ سرافأل َحَيَسَم
 07 دعا هيله رع د َكتاَيَح ىلَع يب يفإ

 ةدّيَسلاو ناموب + ليمَجلآب هم انفع « ٌرَضْحَألا [ سرافلا اعَدَو

 الخ نأ + فنا هلأ ويح ؛ كيبل تفر ملف يف ةميلو ىلإ
 ةولماع دع سال َنِم اهادع ْنَم ام . ٍةَدِحاو ةدئام ىلإ ناموب عم

 . مع لج
 َضْعَب مُهَعَم ما سرافلا ّبِكَر يلاَتلا ٍمْولَأ ٍةحيِص يف

>34 

 ااا
 0 ةعاسا هتمدخل نودعتسم ا ل 2 ناموب ةضْخَألا

 ىلع صق» : َلاقَو « تولماك ىلإ ِهناسْرف هَجَوَنَي نأ ناموب 3

 . كلشي دق خيط َسراف نأ ُهرْخَأَ « ْيلإ كباهَذ ّبَبَس رثزآ كِل

 ) ديس ل نو دجار انأق ١ يف كو رار فعلا كلم ذإ

5 



 ريثدب رسل تليْنال ريتبلآ الإ سرافلأ اذه ىلع بعت كمل ا

 ار ال سفن رثرا كلملا و

 قريحبلا وايم ٍةَيغ ىلَع ةعقاولا ِءاضْيِبلا ةَعلَقلأ ىلإ ناموب مَلطَت

 ينإق الو «٠ اَمَح ٌميظَع "سراف هنأ دب الو : عود باجأو « ِءاقْرَّزلَ
200000 

 0 هتاقالمِل فهلتم

 هلا نكست : « يملأ | يرق ه ديقالتس : تيل تحرص

 دال رحالا هيوعَأ ل م 0

 َردَق نورس مَّن َدُب الق + هناي ناس زفلا نم ةعانتا نأ كلذ رم

 (. كيِسفن

 امك « اًميَظَع اًسراف ا نِإ» . لانو ناموب َكِحَّض
2 30 

 ْمهَلَسْأ اذإو . ةدحاو ةَعْفد ٍلئاقُمِل هَ ةقأ اسف لي نق يمر

 . ايا لِمَن نأ ىلإ مز نم تيتو اهب لاق حا دب ادجاو

 تاك رك ١ كللد نع ك1 نعي ذأ ىلَع راقب ناسنإ نم سيل او

 «. طالت 00 00 رمح نجلا أَو قر سرا

 | ناموب مالك مَيْسَعِل تنيل يديآلأ رست و

 ةلكاس ُهَقْوَف ْتْلَظَو اهلاصح ْتَقَقْوَأَف ٍةَريخَص

 . انْرُح ابل التو «٠ ٍلوهجكا | عاجشلا باشلأ
 ّمامأ لالا ٍدَبْشَكأ ىلإ تنيل ترن 210

 اع هد .
 وجدت نأ : تَلاقَو ان

 قرأ سرافلا ٌةعْلَف كَمامأَف ؟ يطل سراف يدّيس اي نآلآ كيب

7 
 نا



 1 ك0 لا 2
 2-5 هر - 2 6
 « يتدعاس ةيساقلا كّتاملك» : ناموب لاق

 كا نم ديوتو « ريفا دََأ يني 0 ةءاجس كلاضأ نأ يلق

 كلذ نعت ْنَأَك « تنِج ٍناكم يأ ن نو اركأ ْنَم نأ . كئادْعَأ . ناوألا تاق لب
 3 ًكلكأ ا يقلك يلا مهل ٍمامْنِإَو « كينحأ ذاق دب الإ | تورط اذإ تلك كر

0 

 سيل : َباجأَو « ِةَرَم لول نطلب ُهُمَلكُت ٍةأْرَمْلل ناموب شهد

 . ضيطَل ءاروعش ىَع كوكس يأ ل ع. يدي اي.« كلذ لف نأ يل

 اذه انْيرتما نأ َدْعَب َنآلآ جار نأ راعلا نع كلذ اج نإ
 ) كي ِذاقْنِإ ْنِم بارِيقالا

 0 اذه 3

 3 مل ةكباقت أ دبا يلا 0 ٍسرافل

0 27 
 «. يَ زوَفلا ىلع رواق ريغ ٠ وف ني هب ب عتمشلا ام مم « كلل

 «. يجاو َكِلَف . ةَلواَحْلا نب دي ال لاح هيأ لع» : ناموب درك

 : ودب تلاَقَو « تنيل يَ نم رِفطَت
 8 د ةميظع ٍةَرَْأ ليلس كن دب الو ١ يسْفَت نب لَجَحلآب يري
 يقامَِك .كباصْأ هرم دقت مَ ٍراتْحاب « اَدَبأ ١ كُماع دق
 0 يهم اتناك كلئالكو ٠ ةيراق تناك اهلك

 شل تداك
 ب

 انتا



 رطالب ْخَبطَم يف اهّلُك قايَح ٍضْنُأ 1 يأ

 رس لا اكلاعأ تعقد قلقا حلم سس مآ ايان ت1 0
 2(. نومد بو ناسف مِفادُي امك

 هنا ا ٍديدش ٍفْطْلبَو ِةَقرِب تبي تدرك

 «. يلف دأ لق نم يو ردي اميل ينسوا ذأ
 كي

 سراف نم َسِيلَو « يلق ّلُك ني كّحِباسأو : ناموب ْفَتْهَف

 لجأ ني ذأ دكجأ نم هيئات نع انآلا يأ ضزألا وو ىلع

 اًمِلاسُم تلجأ َ َفرْعَي نأ يديم ديري» ٠ َلاَعَك مالكلا ا ع

 «؟ اًبراحُم ْمَأ

 : ناموي دره



 رص ىلا 5 5 ًمْخَص ادام م سرافلا ىطتمإ

 عم ناموب َرَدَحْناَو . ادعم ة علق ةَباَوب 56
 6-0 م هعاعق

 هْعَم رح انِعْرُم اًمداصَت ما اا

 اص ٍةَبْرَض هبِحْوَت
 لاحلا يف ناموب ِكارَح نود اًضْرَأ

 « لاتِقلا بِقارُث تناك يأ كيلا تفكر ٠ ةقيس ارهاش

 يل اًماركِإ « هتايَح ىلَع قب : ةقرب ْتَلاقَو ناموب عابذ ىلع اهدي

0 

 َكَلَق يتايَح ىلَع ثلي رهو نرتل سرافلا لاقي

 : يوخَأ لبق يذّلآ هم 2 يرق سرافلآ كنا نآلأ عَ انأو ركشلا

 ) رفحألا َسرافلأو دوسألا َسرافل

 ٌرَضْحَألا َسرافلآ َنِكلَو « سافل كِل َوُه انأو : ناموب باجل

 تولماك ىلإ « َنوِسْمَحل ةلاسزلو لها الا رت 1

 «. رثزآ كلما اومِدْخَيِل

 سا سو 2
 ناس انأ اَدَغ قِحتلأَس 2 اذ : لاق قَرْرألا سرافلآ 2

 ل م رثزا كِل ع

 ميال ل م لاى وَملَ



 دهام 2 ن2 تاو ها
 سواجلاب اهل حمي نأ تنيل يديللآ تبع ءاسلآ كلذ يف

 “4 تتيلو قَرْرَألا 1 ناموب :  ضن َلَقَتْحاَو . ناموب ٍةدئام ىلإ

 1 رص 00

 لا خا اوه 25 7
 طخ ةرماَعما اَذِإ 2 0 يعهلتب قرأ سرافلآ لاق

 ذِإ ردع وَ سرافلا اذهل 3 لاقي 8
0 0 
32 

00 
 ف 31 وأ ا رد

 0ك ام قر نيسرافلا َكِنيَذ ُهَرْكي ُهَنِكلَو ٠

 ن نيتماص يلاَثلَآ مويا ة ةَحيِبص يف امهر تنيلو ناموب 0

 تاعاس ثالث قلاوَح ايَضَم نأ َدْعَبَو . قررا سافل هلق انآ ف

 عَ يف اًدَتْراَو « احن امُهاسرَف ل

 ا 3

 ِديِدَعلَأ ُداسْجَأ تناك «؟ اذه ام» : الئاق رباب ناموب َحَرَصَو

 ٌعورُذ ْتَقَلُع اهيناج ىلإَر « ةبيرقلآ راجشألا ىلع َةَقلَعُم ناسْرْفل َنِب

 ام الواح َنيِذَلا ناسْرفلا ُداسْجَأ اََّنإِ» : ىَّم
 هع

 )0 ٠ طخ هل نوت

 قِحَتسَي ! راعْلل اي» : ٍديِدَش ٍطْخّسِب نِكلو « ِءودُبِب ناموب لاق
5 ِ- 

55 
 ا



 يه َكلتَو « يِدّيس اي « َكوُدَع ره اذه» : ملي تنيل تلا ُلْبَس انهَمامأ َفَسَكْناَو راجشنألا تبقا ٍةَريصق قام بَ
 0 ل 9 5

 «. كابشلآ كِلَذ َفْلَخ يتحأ |راحلا روختصلا ينم 5 ا
 ٍنيوكَدلا يدب اهْجَو ىو تنيل 'تراشَأ ْثْيَح ىلإ نامي رو

 « ٍةَطَ لوا ني هولا ةحاص ىلإ بَ 50 ٍلاع كاش نب لب

 ) رطاخلأب خب اهلجألب ٠ تفرع نم لمحل اع انو ٠ لاقو

 نيدلا كإأ ىلع « يدّيس

 الا نكلو . ةريخألا ٍَرجَشلأ ىلع قلل قبلا يف « اَلَ « اوخُفتي نأ

 كلذ دعب اًيردت فخم

 ٍةعْلَقلا راو 5 ”راتلأ َدَشَتَحاَو 2 « نوضك# مهيمايخ نس

 « امْجَح مايخلأ أ ل 0 ٍلوُطلا جيف الر ناب ارو
 ز لي ناك ٠ ضروس مازج بري
 ةاوَج 2 ِيرَج انآ هعابْنَأ اهي هلو ٍنيَرمْحَأ اَمْنْوَو اَعْرِ
 ًلوصُو رِظْنَب فَقَوَو « مابخلآ راوج ىلإ ةليوط ِةَحْسه ىلإ َهَجّئاو لاتقلا

0 



 نإ رتل لبطت 10

 ٍداجَأ بناج ىلإ اًبيرَق

 اهررحأ تئج دَقَلَو « كنالْوَم تسيل اس : نيويعب نامؤب دف مع ف
5-0 

 ٌمُداصَتل 1 انعاش كنس .نامرب حت داو
 . ناسرافلا َملَرتَو ؛ لاحت ف عا ص نحب هل 0



 سنوي يدلل ّمَمَلَك يلاعلأ باش 3

 وفل دينك اذه مديل ٠ اهئ

 ّىَتَهَف ٠ اًضَْأ رحل سرافلا 35 2 ٌةكئاه ٍةَبْرَص 500 |

 َحَرَصَف يدوخ طابر مَطَقَو ووُدَع ىلع لانكا 2 رمل فاته م

 اه ينل ةليصاوتْلا ُتابَرَصلأ تناك . سارع رم وصخ
 ٌرْطنضا ام اًرثكو . هيَ تنال ريسلا ٍتابّرَضب كد ناموب ىلإ

 .يذّلأ ليش 0 ةوص وف نم ةاز كلَ ٠ مترا ىلإ ناموب
00 

 0 ها ل

25 





 . ول ىلع َلَماَحَت «. اهارأ ْنأ دب ال « اًذِإ» : ناموب َلاَقَ

 . نأ بادب ىلإ َهَّجوتو اسرق ىطَتماَو هَحالم لقت
 ع ريتا ةعلقلا رس ل

 0 يأ أ
 ل لا وخأ «روماجلرج يتلا « يس اب « ان اند

 نوكت نم يل قت ل ام يتخأ َلباقت نآ نِكلَو « ٌعاجُش نياقُم كن
 «. تنأ ٍةَرْسَأ هب نِمو

 2 يس امَدْنِع اًيساق يَ بواجي نأ كلِشوي ناموب ناكَد

 رثثا كلل ةيار يق ناسف نم هل اذ « تقلا . ِهِفْلَح نم قوُب

 َوْهَو ناموب وحن ةَرئابُم نارا دئاق أو . ٍلبّسلآ ربع مَرحَن هجن

 «ا اك انيَع تحال , يأ ثزاج « ثزاج» : مق

 ليلا ُهَلَسْرَأ يذّلأ سرهاج ريسْلا ديخأ لي لع نابوب دَمَف

 . اًملاس تولماك 0

 ناسرفلا مَكدئاَك ةَرَحَتْلا ِةَعلَقلا رنج روماجترج ريتا َلَرْأَ
 ا حاب ليخاد َنلجْلَجُم اًعيمَج

2 

 نم وداني اًنْوَص مَسَو «

0 
 أ

00-0 
 ًانوكب نم سرافلا ُدّيسلَأ خو : روماجنرج رسل لاق

 «؟ هِمْسَأ ٍرْكِذ ْنَع مَبمَي يذّنأ عاجشلا سرافلا اذه

 كلم انْ ُرعْصَأ ثاج ريسلآ ُهّنِإ : سرهاج ريّسلآأ باجأك

54 

 انْفَحَتلَا نيح اًريغَص ناك دقو . نيواج ريّسلأ وخأَو 0 وهو 0

 اميف انُدْلاو لَسْزَأ دَمَو . هيلع فرَعَتل عطتست مل اذلو رثثآ كلل طالبي

 َسرافلا نأ انْكردَأ طق ٠ اهَدْنعَو « رب 3

 طالب لإ ةتالوطب رابخأ ناورولا ٍناسرافلا َلَقَن يذّلاَو « َلوهْجَلَ

 ٠1 ثاج اناخأ نوكي نأ دب ال « كلل







 «ريطاسأو تاياكح» ةلسلس

2 1 
 ٌةروُبْشَم ريطاسأ- + ٠ اضل َنوعَبرألاو اباب يلع- ١

 لوألا باتكلا) ٍنيذدلا ُهاَلَع- ؟ 01 2

 ةروهتقم رد اسإ 7 يرْحّسلا حابْصملاو

 لا ثلج تالخر-# يناثلا باتكلا 8

 كيلا ري 6
 ِ بوسُيِإ تاياكح - 4

 كوبعا ريرافلا تارا لوألا باتكلا) لوهجملا" سرافلا تارماغم - 0
 0 بوسإ تاياكخ - ردا تسل 5 0
0 000 

 يهذلا رمصلا سراف - (يناثلا باتكلا)

 5و1و5 740 ةوطأع

 اًماولا لواَتتت تاّتك .٠" نم'تككن آلا ةيرعلا درايديإ ةليلس ف

 + نِم اًنهِب ٌصاخلا ناّيَسبلا ب ظأ .رامفلا فتكا

 توزيكبب  حلّصلاِضاَر ةعاّس-نا


